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 (94-31الفصل األول/ عصر الرسالة )ص

 :يالحظ خريطة شبه الجزيرة العربية أمامك ثم أجب عما يل /السؤال األول

 ( 1تمرين) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (11 )ص      (.1) الرقم ايمثلهقوم عاد  المنطقة التي سكنها 

 (11 )ص                .(2) ود يمثله الرقمثمقوم  المنطقة التي سكنها 

  (11)ص         .(1) بالد الشام يمثلها الرقم 

  (11 )ص        (.4) بحر القلزم يمثله الرقم 

  (11 )ص         .(5) الخليج العربي يمثله الرقم 

  (11 )ص         .(6) بحر العرب يمثله الرقم 

  (11)ص         .(7) بالد الرافدين يمثلها الرقم 
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 ( 2تمرين) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  حدددددد المندددداسا التددددي سدددداد فيهددددا النجددددام الملكددددي فددددي  دددد ه ال زيددددر  العربيددددة ق دددد  ا سددددالم                                

 (15ص)                                                              .##الرمز ب

 (15)ص             **** لرمزق لي بافيها النجام ال حدد المناسا التي ساد 

  الرمز ساد فيها النجام المدني بحدد المناسا التي(O)             (15)ص 
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 ( 1تمرين) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 (17ص)                 (      الرمز )خط سير رحلة الشتاء ب ارسم 

 (17ص)            (     )الرمز خط سير رحلة الصيف ب ارسم 

 (17ص)      (  1) يمثلها الرقم  بالد فارس على الخريطة 

 (17ص)      (  2) الرقم  يمثلها بالد الشام على الخريطة 

  (17ص)      (1) مصر على الخريطة يمثلها الرقم 

   (17ص)      (  4) بالد اليمن على الخريطة يمثلها الرقم 

 (17ص)        (5)  الرقم يمثلها مكة المكرمة على الخريطة 
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 ( 4تمرين)                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (11 )ص                       (.1)يمثلها الرقم  انتشرت فيها الديانة اليهودية على الخريطة منطقة*

 (11 )ص                      (.2)يمثلها الرقم  الخريطة علىمنطقة انتشرت فيها الديانة الم وسية *

 (11 )ص                      (.1) الرقم يمثلها الخريطة علىانتشرت فيها الديانة المسيحية  منطقة*

 (11 )ص                                   //// لرمزرت فيها الديانة الوثنية باظل  المناسا التي انتش*

 

 

 
 

 

 

 

 

/////

/////

/////

///// 

2 

1 

3 

WWW.KweduFiles.Com

http://www.q84s.com/


 

  اإلسالميتاريخ الدليل           وزارة التربية                                           

 للصف الحادي عشر األدبي                منطقة الفروانية التعليمية             اإلدارة العامة ل

 الفصل الدراسي األول                 مدرسة ابن العميد الثانوية بنين                          

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

             www.q84s.com                                               بوحشادأد.محمد  ئيس قسم االجتماعيات +ر –أ/ سعود المونس  : اعداد
 Instgram: @social_arرئيس قسم االجتماعيات                                                      –سعود المونس أ/ اشراف ومراجعة 

    q84s@hotmail.comلالستفسار                                                                                     يع الحقوق محفوظةجم مراجعة

حة
صف

 
م 

رق
- 

6 -
 

 

 ( 5تمرين) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (21)ص        (1)ة يمثلها الرقم بصري على الخريط مدينة*

 (21 )ص       (2)الرقم يمثلها الح شة على الخريطة  منطقة*

 (21 )ص                        ( 1)القلزم على الخريطة يمثله الرقم  *بحر

 (21)ص                                                        (4)*بحر الروم على الخريطة يمثله الرقم 

 (21(                                                                    )ص5) *المدينة المنور  يمثلها الرقم

       (21)ص           (            )على الخريطة خط سير رحلة اله ر  إلي الح شة بالرمز  حدد*
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 هو مطلوب منك: المخططات السهمية التالية كما أكمل /السؤال الثاني

 (14 )ص          شبه الجزيرة األربع. حدود-أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (31)ص                .شبه الجزيرة العربية قبل اإلسالمالنظم السياسية في -ب
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 ال نوب
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ر

 

 أنظمة الحكم ملكي

 النظام الملكي النظام المدني النظام القبلي

 –الشمال )العراق 

 (الشام
 (الجنوب )اليمن

 معين

 حمير

 سبأ

 األنباط

 الغساسنة )الشام(

 المناذرة )الحيرة(

 تدمر

 مكة يثرب الطائف
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 (17-16 )ص                               .االقتصادية للعرب قبل اإلسالم األنشطة-ج

 

 

 

 

 

 

 

 التالية:المفاهيم  عرف /ؤال الثالثالس

 (13)ص    هم القوم الذين سكنوا   ه ال زير  العربية واتخذوها موسنا لهم.  :العرب-3

 (13)ص  تعني الصحاري والقفار واألرض الم دبة التي ال ماء فيها وال ن ات.  في اللغة: العرب-2

 (31)ص   في القرآن الكريم. بعضها ذكرهاهم األقوام التي عا ت ثم انقرضت وجاء  البائدة: العرب-1

 (31)ص   هم بنو يعرب بن قحطان وسكنوا جنوب   ه ال زير  العربية.  العاربة: العرب-9

 (31)ص  هم بنو معد بن عدنان بن إسماعي  وسكنوا  مال   ه ال زير  العربية.  :المستعربة العرب-1

 (31)ص     والنسب والدم.  م موعة من الناس تربطهم رابطة القرابة :القبيلة-6

 (31)ص     دفن ال نات أحياء وهن أسفال خوفا من الفقر والعار.  البنات: وأد-7

 (31)ص               زواج االبن من زوجة أبيه عند وفا  أبيه.  المقت: زواج-1

 (31)ص     الطرد من الق يلة نتي ة عدم الدفاع عنها وحمايتها.  :الخلع عقوبة-4

على الوثنين من العرب ق   هي حالة ال ه  وهي الصفة التي أسلقها القرآن الكريم  :هليةالجا-31

 (31)ص             م.ا سال

 (34)ص   ا سالم. ه ال زير  العربية ق   في   التي كانت سائد ع اد  األصنام واألوثان : الوثنية-33

 (11)ص         هم ع اد  الن وم والكواكب.  :الصابئة-12

 (11)ص     العرب الذين اعتنقوا ديانة سيدنا إبراهيم عليه السالم.  المتحنفين:-31

 (11)ص                  : قصائد مميز  علقت على جدران الكع ة.المعلقات-39

 

األنشطة االقتصادية 

 للعرب قبل اإلسالم

 

 الزراعة-1
 

 الرعي-2
 

 التجارة-1
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 التالية:  عباراتال أكمل /السؤال الرابع

 (14)ص               جنوب غرب قارة آسيا.تقع   ه ال زير  العربية في -1

 (15)ص النظام القبلي.: يسميالنجم السياسية التي انتشرت في   ه ال زير  العربية ق   ا سالم  أكثر-2

 (61ص)     هاشم بن عبد مناف.يسمي قريش الذي نجم رحلة الشتاء والصيف  زعيم-3

 (16)ص               مكة. ركز ت ار    ه ال زير  العربية مدينة تسميم-4

 (17)ص               الرعي. في   ه ال زير  العربية ق   ا سالم تسمي الحرفة الرئيسية-5

 (17)ص              .الزراعة أق  الحرف انتشارا في   ه ال زير  العربية تسمي-6

 (17)ص                .اليمن منطقة تسمي إلىرحلة الشتاء  ات هت-7

 (17)ص      .بالد الشام منطقة تسمي إلىات هت رحلة الصيف -8

 (18)ص    .الجاهليةتسمي  في   ه ال زير  العربية التي س قت ا سالمالفتر  -9

 (18)ص            .بلقيس أ هر من تولي الرئاسة في النجام الملكي ق   ا سالم تسمي-11

 (18)ص                    الرئاسة. حا يسمى تمتعت س قة الموالي ب ميع الحقوق فيما عدا-11
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 :يلي ما دعد /السؤال الخامس

 (15)ص         السمات الواجب توافرها في شيخ القبيلة.-أ

 .سداد الراي-1

 الش اعة.-2

 الكرم.-3

 

 (36ص)              .أهم المناطق التي اتصل بها العرب من خالل التجارة-ب

 .الهند-1      

 .الح شة-2 

 .بالد الشام-3 

 .بالد اليمن-4 

  .مصر-5 

 

 (37)ص      أثر حرفة الرعي علي حياة اإلنسان في شبه الجزيرة العربية.-ج

 .نق  الدائم بحثا عن الكأل والماءالت إلىأدت 

 

 (34)ص       . أهم األسواق األدبية التي امتلكها العرب قبل اإلسالم-د

 سوق م نة.-1

 سوق عكاظ. -2

 سوق ذي الم از.-3
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 :يلي علل لما /السؤال السادس

 (37)ص             انتشاراً في شبه الجزيرة العربية.الزراعة أقل الحرف  تعتبر-3

 .قلة األمطار-أ

 الصحراوي. المناخسياد  و انتشار الصحاري-ب

 

 (21)ص        .الفصحىنزول القرآن الكريم باللغة العربية -2

 ي اللغة العربية الفصحى.ك  له ات الق ائ  العربية متقاربة وتلتقي في له ة قريش وه ألن

 

 :مما يلي كل فرق بين/ السؤال السابع

 (31ص )              المجتمع العربي قبل اإلسالم. طبقات-أ

 أهم الحقوق والواجبات تعريفها الطبقة

 .هم أبناء الق يلة ي معهم نسب واحد الصرحاء العرب-3

 حماية الق يلة والدفاع عنها.-1

ع في حال توقع عليهم عقوبة الخل-2

 التخاذل عن حماية الق يلة.

 لهم حا تولي الرئاسة. -3

 الموالي-2
وهم عرب انضموا إلي الق يلة إما عن 

 .سريا الحلف أو ال وار

 س قة هم كافة حقوقل

الصرحاء ما عدا حا 

 اسة.ئالر

 .هم أدني س قات الم تمع العبيد-1
عليهم ك  الواج ات وليس لهم 

 أي حقوق. 
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 (18)ص    التي امتلكها العرب قبل اإلسالم.  الحسنة والعادات السيئة اتالعاد-ب

 العادات السيئة العادات الحسنة

عز  ،الكرم ، الوفاء بالعهد ، األمانة ، الصدق 

 الحلم.، النفس 
 لعب الميسر.،  رب الخمر 

 

 

 

 (18)ص    مجتمع البادية وفي النظام الملكي.المرأة في المجتمع العربي في  مكانة-ج 

 النظام الملكي مجتمع البادية

تدنت مكانتها حيث الم الغة في صونها وحمايتها، 

فانتشرت عادات وأد ال نات وتعدد الزوجات 

 وزواج المقت.

ت وأت مركز الرئاسة وتولت الملك مث  الملكة 

 بلقيس ملكة س أ والملكة زنوبيا ملكة تدمر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
# 
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 لى صحة العبارات التالية:دلل ع /السؤال الثامن

 (17-16)ص               .مكانة قريش على أثر كبير الشتاء والصيف لرحلة-أ

 .تولي قريش الزعامة االقتصادية في   ه ال زير  العربية إلىأدت  -1

 العربية.زاد من مكانتها بين الق ائ   -2

 وفر لها ثرو  اقتصادية ك ير . -3

 (11)ص  .رجية واألحداث الداخلية وارتبطت بالنظام القبليالحياة الفكرية بالظروف الخا تأثرت-ب

يلة ويتفاخرون بأنسابهم لك  ق يلة  اعرها وخطي ها وقصاصها الذين يع رون من مناقب الق  كان -1

 وحروبهم.

 كان للشعراء منزلة ومكانة ك ير  وسامية. -2

 (21)ص  .ة اإلسالمون قادرة علي تقبل رسالشبه الجزيرة العربية بمميزات هيأتها لتك تميزت-ج

 انت   ه ال زير  العربية خارج منطقة الصراع بين الفرس والروم.ك -1

الرغم من ذلك فقد استمروا في ع اد  األصنام اعتقادا منهم أنها تقربهم  وعلىدرك العرب وجود هللا أ -2

 إلي هللا.

 ي جميع أنحاء العالم.الموقع ال غرافي لش ه ال زير  العربية في وسط العالم القديم سه  نشر الدعو  ف -3

 ك يرا.وجود ال يت الحرام في مكة مهد لها أن تكون مركزا دينيا  -4

 لغة العرب وما تمتاز بها من خصائص ي در بها أن تكون لغة المسلمين. -5

 صفاء الفكر فلم يتأثر بمعتقدات اليهود والنصارى أو فلسفة اليونان.  -6
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 11 ص - 21ص  البعثة النبوية الشريفة

 

 

 التالية: األشكالمدلوالت  بكتا /السؤال األول

  حيث: في هذا العمل دور  لرسولل-أ

 من ح  الخالف الذي نشب بين زعماء ق ائ   مكنت

 مكة حول من يحا له وضع الح ر األسود في مكانه

 (29)ص                          بعد إعاد  بناء الكع ة. 

 

 

 

 

 

 غار  )ب(الشك مث  يحيث   للرسول أهمية المكان هذال-ب

 للتأم  حراء وهو المكان الذي كان يل أ إليه الرسول 

 (26)ص     . وال عد عن الم تمع ق   نزل الوحي عليه 

 

 

 

 

 

 

في رحلة   الذي أوي إليه الرسول المكان )ج(شكلال مثلي-ج

 اله ر 

 (62)ص                     غار ثور. وهو 

 

 

 ب

 ) ب (

 ( أ) 

 ( ج) 
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                                                  (14)ص           :الصحيحة سنواتها حسبب األحداث التاريخية التالية تصاعدياً رتالسؤال الثاني/ 

 – بيعة العق ة الثانية - ال عثة الن وية -اله ر  للح شة  -المقاسعة  -بيعة العق ة االولى  –اله ر  الي يثرب 

 غزو  بدر. –عام الحزن 

 البعثة

 النبوية
 المقاطعة الهجرة للحبشة

عام 

 الحزن

بيعة العقبة 

 األولي

بيعة العقبة 

 الثانية

الهجرة 

 ليثرب

 م 622 م 622 م 621 م 619 م 616 م 613 م 611

 

 :التالية عباراتال أكمل /السؤال الثالث

 (22)ص  . جده عبد المطلب بن هاشم يسمى بعد وفا  والده  الرسولكف  الذي  لشخصا-1

 (22)ص                          حليمة السعدية. تسمي  الرسولمرضعة -2

 (22)ص            . عمه أبو طالببعد وفا  جده   الرسولتولي كفالة الشخص الذي -3

 (22)ص              الرعي. هيق   ال عثة   الرسولأول المهن التي عم  بها -4

 (22)ص             .عاما 12  في سن مع عمه أبي سالب للت ار  الرسولخرج -5

 (21ص)             .واألمانة الصدق الرسول من أ هر الصفات التي ا تهر بها -6

 (21)ص            .عام 25 السيد  خدي ة بنت خويلد وهو في سن  الرسولتزوج -7

 (21ص)                                .بحيرا اسمه تن أ بالن و  للن ي  راهب-8

 (21)ص                               .بصري ىمع عمه أبو سالب للت ار  تسم التي وص  لها الرسول  ال لد -9

 (24)ص                      .عاما 15في حرب الف ار وعمره   الرسول ارك -11

 (24)ص    دار عبد هللا بن جدعان. ار التي عقد فيها حلف الفضول تسمىالد-11

 (25)ص      .أم معبد الخزاعية تسمى وصفت الرسول التي مرأ  ال-21

 (26)ص           .غار حراء يسمى فيه الرسول  يتأم الغار الذي كان -31

 (26)ص      .م 611 رمضان سنةفي  نزل الوحي علي الرسول -41

 (26)ص                               عاما. 41وعمره  نزل الوحي على الرسول -51

 (27)ص      .دار األرقم بن األرقم مقرا لدعوته في بداية الدعو  تسمى الدار التي اتخذها الرسول -61

 (27)ص         الدعوة السرية. مية والتي استمرت ثالث سنوات تسمىأحد مراح  الدعو  ا سال-71
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 (28)ص.لي بن أبي طالب ع لة الثانية للدعو  ا سالمية يسمىالمرحالشخص الوحيد الذي أسلم في -81

 (11)ص   مطعم بن عدي.ال ن الطائف إلى مكة بحماية رج  يسمىم  عاد الرسول-19

 (11)ص             .زنعام الح العام التاسع لل عثة الن وية هيصفة أسلقت على -21

 (11ص)لمطلب.االعباس بن عبد  ك ر في بيعة العق ة الثانية يسمىالذي كان له الدور األ عم الرسول -21

 (12)ص  دار الندوة. ىتسم الرسول  للتفكير في القضاء علىالدار التي اجتمع فيها زعماء قريش -22

 (12)ص                                       أبو بكر الصديق ىيسم صحابي هاجر مع الرسول -23

 (12)ص                    . طالبعلى بن ابي ليلة اله ر  يسمي  صحابي نام في فراش الرسول -22

 (11)ص        .قباء مس د أول مس د في ا سالم يسمي-22

 (11)ص  .دار الهجرة " المدينة المنورة"هو  222آخر أسلقه العرب على يثرب بعد عام  اسم-22

 (11)ص        .م 622 عام يثرب إلى الرسول  وص -22

 

 :ما يليصنف / رابعالسؤال ال

 (21 )ص                                                      الشخصيات التالية: كل منأعمال -أ

أول من سن رحلتي الشتاء  - وحد قريش وأسس دار الندو  - السقاية والرفاد  - حم  اللواء في الحرب

 .عمه الذي كف  الرسول بعد وفا  جده ع د المطلب - أعاد حفر بئر زمزم - والصيف

 أعمالهأهم  الشخصية

 وحد قريش وأسس دار الندو  قصي بن كالب-1

 حم  اللواء في الحرب عبد الدار بن قصي بن كالب-2

 السقاية والرفاد  عبد مناف بن قصي بن كالب-1

 أول من سن رحلتي الشتاء والصيف هاشم بن عبد مناف-4

 أعاد حفر بئر زمزم عبد المطلب بن هاشم-5

 مه الذي كف  الرسول بعد وفا  جده ع د المطلبع أبو طالب بن عبد المطلب-6
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 (21-27)ص   .                                     التي مرت بها الدعوة اإلسالمية حداثاأل-ب

لنداء هللا   است اب الرسول  - ار األرقم بن األرقم مقرا لدعوتهمن د استمرت ثالث سنوات واتخذ 

است اب له من بني ع د المطلب  - ع يد واألقربين والغرباء والح اج  والوانطلا يدعو لالسالم فدعا الساد

 . ردا ق يحا ومنهم ابو لهب وزوجته ع  بن ابي سالب فقط وردرهم بعضهم

 

 أهم أحداثها المرحلة

 المرحلة األولي )المرحلة السرية(
من دار األرقم بن  استمرت ثالث سنوات واتخذ 

 األرقم مقرا لدعوته.

 ة الثانية )دعوة ذوي القربي(المرحل

است اب له من بني ع د المطلب ع  بن ابي سالب 

فقط وردرهم بعضهم ردا ق يحا ومنهم ابو لهب 

 وزوجته.

 المرحلة الثالثة )المرحلة الجهرية(
لنداء هللا وانطلا يدعو لالسالم   است اب الرسول 

 فدعا الساد  والع يد واألقربين والغرباء والح اج.

 

 

 (27)ص .  بالرسول  سالمية في المرحلة األوليالشخصيات التي استجابة للدعوة اإلصلة -ج

 -مولي الرسول  - ابن عمه وأول من أسلم من الغلمان - صديقه وأول من أسلم من الرجال

 .ابن عمته صفيه -ابن خالته  -زوج ابنتيه رقية وأم كلثوم - زوجته وأم أبنائه

 ها بالرسولالصلة التي تربط الشخصية

 زوجته وأم أبنائه خديجة بنت خويلد

 صديقه وأول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق 

 ابن عمه وأول من أسلم من الغلمان علي بن أبي طالب 

 مولي الرسول  زيد بن حارثة 

 زوج ابنتيه رقية وأم كلثوم عثمان بن عفان 

 ابن عمته صفيه الزبير بن العوام 
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 (12)ص . لهجرة النبويةاألدوار التي قامت بها الشخصيات التالية في حادثة ا-د

تضلي  قريش ونق   –محو آثار ا ب  عن أعيت قريش  –حم  الطعام اثناء وجودهما في غار ثور 

 تنق  لهم أخ ار قريش وتحركاتها. –أخ ارهم الي الرسول وصح ه 

 الدور الذي قامت به الشخصية

 ي بكر أسماء بنت اب
 الطعام اثناء وجودهما في غار ثور. حم -1

 تنق  لهم أخ ار قريش وتحركاتها.-2

 عبد هللا بن أبي بكر الصديق 
 ب  عن أعين قريش.محو أثار ا -1

 وصح ه. تضلي  قريش ونق  أخ ارهم إلى الرسو-2

 

 (23 )ص       . للرسول  تعريفية هوية صمم /خامسالسؤال ال

 

 

 

 

 

 

  عرف المفاهيم التالية:/دسالسا السؤال
  

 (21)ص  .ع ة باستخدام م موعة من الفيلةالعام الذي حاول فيه أبرهة الح شي هدم الك هو الفيل: عام-أ 

 

وهو في سن الخامسة  وقد ا ترك فيها الرسول ، حرب وقعت في األ هر الحرم :حرب الفجار-ب

 (29)ص                                             .عشر

 

  .حلف لنصر  المجلوم وقد تم في دار ع د هللا بن جدعان وقد  هده الرسول  حلف الفضول:-ج
 (29)ص                                                 

 

 

 

 

محمد بن ع د هللا بن ع د المطلب بن  االسم:-أ

 بن ع د مناف بن قصي بن كالب بن عدنان. ها م

 عام الفي  األولربيع  12 الميالد:تاريخ -ب

 .م571أبري  سنة  21 الموافا

 .دار أبو سالب في مكة مكان الميالد:-ج
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 من: كل عدد /سابعالالسؤال 

 (22ص)       الشريفة. قبل البعثة النبوية  أعمال الرسول -أ

    الرعي.-1

 . ار لتا-2 

 (21)ص             . والعظات التي يمكن استخالصها من سيرة الرسول العبر-ب

 في سلب الرزق يعلي من قدر ا نسان. السعي-1

 الكريم يعلي من قدر صاح ه ويكون من أس اب مح ة الناس واحترامهم. الخلا-2

 ع اد . العم -3

 (21)ص       من وصف أم معبد الخزاعية.  الرسول صفات-ج

  .الوضاء  ظاهر-1

  .أبلج الوجه-2

  .حسن الخلا-3

  .وسيم قسيم-2

  .سواد العينين-2

 .في صوته بحة وخشونة-2

 سواد الشعر.  ديد-2

 (27)ص      . للرسول  السيدة خديجة بنت خويلد كزوجة صفات-د

  .العق  رجاحة-1

 .ال صير  صفاء-2

 في زوجها. ثقتها-3

 ) 11)ص                                                       . م636 عام قريش للمسلمين مقاطعة بنود-هـ

 مقاسعة بني ها م اقتصاديا بعدم ال يع أو الشراء منهم.-1

 مقاسعة بني ها م اجتماعيا بعدم الزواج منهم.-2
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 :تهامناسبوما  قائل العبارات التالية نم /ثامنالالسؤال 

في اإلسالم  بهولو أدعي  النعم،ن جدعان حلفاً ما أحب أن لي به حمر لقد شهدت في دار عبد هللا ب"-أ

 (29)ص                     .ألجبت"

 . الرسول :القائل-3

 الحلف.بهذا   الرسولأع اب  :المناسبة-2

 (26)ص                 إنا ال نكذبك ولكن نكذب ما جئت به " "-ب

 أبو جه . :القائل-3

 .ل الوحي على الرسول بعد نزو: المناسبة-2

 فقولي له ليثبت" األمة،وإنه لنبي هذه الذي ينزل على الرسل إن صدقت يا خديجة لقد جاء الوحي  "-ج

  .ورقة بن نوف  :القائل-3

 .عندما ذه ت إليه السيد  خدي ة بنت خويلد وقصت له ما حدث للرسول أثناء نزول الوحي :المناسبة-2

 (24)ص      .ا أحببت وحدث بما شئت "اذهب يا أبن أخي فافعل م"-د

 .أبو سالب بن ع د المطلب بن ها م عم الرسول  القائل:-3

 عندما عرضت قريش على الرسول المال وال اه والسلطة. المناسبة:-2

 حتىعم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا األمر ما فعلت  وهللا يا"-هـ 

 (24)ص          .هلك دونه "يظهره هللا أو أ

 .الرسول  القائل:-3

 : عندما أرسلت قريش وفدا ليطلب من عمه أبو سالب أن يطلب منه الكف عن عيب أصنامهم.المناسبة-2

 .الحبشة فإن بها ملكا عادل ال يظلم عنده أحد" إلىلو خرجتم  "-و

 .الرسول : القائل-3

 الح شة. إلىالسماح للمسلمين باله ر  : المناسبة-2
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 :ما يلي راذك /تاسعالالسؤال 

 (22)ص                .            حرفة الرعي في شخصية األنبياء أثر-أ

 ر.م الفرصة للتأم  والتفكالص ر واألمانة وتتيح له متعلمه

 

 (24)ص                             .األسودالخالف حول وضع الحجر في حل   الرسول دور-ب

 إذا حتىاألسود فوق ع اءته وأن يرفع ك  من ساد  قريش بأسراف الع اء   بوضع الح ر  سولالرحكم 

 بيده الشريفة في موضعه. استوي الح ر األسود في مكانه وضعه 

 (26ص)                                                          وعدله. ة الرسول على أمان دليالً -ج

 للعم  في ت ارتها. تيار السيد  خدي ة للرسول اخ أمانته:دليل -1

 تمكنه من ح  الخالف حول وضع الح ر األسود أثناء بناء الكع ة. عدله:دليل -2

 

 (26)ص             .  الرسولموقف السيدة خديجة من نزول الوحي على -د

  و .ابن عمها ورقة بن نوف  الذي بشرها بالن إلىثم ذه ت  ، الرسولهدأت من روع 

 

 (26)ص              ذلك.دعت إليه أولي آيات القرآن الكريم وما داللة  ما-هـ

 م.ذلك حرص ا سالم على العلم والتعللة ودالالقراء  والتعلم،  إلىدعت 
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 يلي: مالعلل  /العاشرالسؤال 

 (21)ص                               بالدعوة في المرحلة الثالثة.  الرسول جهر-أ

تنفيذا ألمر هللا س حانه وتعالي في قوله تعالي " فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين " سور  الح ر 

 .42األية 

 (21)ص        اإلسالمية.معارضة قريش للدعوة -ب

قريش لم تفرق بين الن و  والسياد  وظنت أن التسليم بدين محمد معناه التسليم له بالزعامة ول ني ع دد  أن-1

 المطلب بالسياد .

 كان يدعو إلي المساوا  بين الناس وهي أساس الم تمع ا سالمي وقريش ال تريد ذلك.  الرسول أن-2

 بعادات وتقاليد اآلباء واألجداد. التمسك-3

من فقدان الثرو  وال اه اللذين كدانوا يتمتعدون بهمدا ويعددونهما حقدا لهدم بسد ب خددمتهم لألصدنام  الخوف-2

  اج.ورعايتهم الح

 (24)ص       حبشة لهجرة المسلمين.ال  ار الرسولاختي-ج

 بها ملك عادل اليجلم عنده أحد. -1

 بعدها عن سيطر  قريش داخ    ه ال زير  العربية. -2

 (11)ص       م. 634العام العاشر للبعثة بعام الحزن  تسمية-د

 .أبو سالب وفا  عم الرسول -1

 .خدي ة بنت خويلدالسيد   وفا  زوجة الرسول -2 

 المسلمين. مقاسعة-3 

 مصعب بن عمير بعد بيعة العقبة األولي. الرسول  إرسال-هـ

 (13)ص                                              ليعلمهم أمور دينهم ويدعو أه  يثرب للدخول في ا سالم.

 (12)ص       يثرب. إلىقريش من هجرة المسلمين  خوف-هـ

 يص حوا قو  ال يستهان بها. ألنهم سوف
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 (12)ص                               .جميع قبائل قريش على قتل الرسول  اتفاق-و

 دمه بين الق ائ . ليتفرق-1

 يقدر بني ها م على الثأر. ال-2

 بالدية. يق لوا-3

 

 :فرق بين /عشر الحاديالسؤال 

 (13)ص        الثانية.العقبة األولي وبيعة العقبة  بيعة-أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دلل على صحة العبارات التالية: /عشر نيالثاالسؤال 

ً  للعباس بن عبد المطلب دوراً  كان-أ  (13)ص           .الثانية في بيعة العقبة هاما

 كان أول المتكلمين في االجتماع.-1

 في ا سالم.والذود عنه رغم أنه لم يكن قد دخ   أخذ من أه  يثرب العهد على حماية الرسول -2

 

 (11)ص                              العديد من الصعوبات خالل رحلة الهجرة. الرسول  واجه-ب

 سول مسافة الرحلة وقلة الزاد.-1

 . مطارد  قريش للرسول -2

 بيعة العقبة األولى

 

م الثاني عشر لل عثة الموافا العا السنة:-أ

 م.621

 رجالً. 12 العدد لمن بايع:-ب

وأرس  الدخول في ا سالم، :أهم ما جاء بها-ج

 معهم مصعب بن عمير ليعلمهم ا سالم.

 العقبة الثانية بيعة

 
 م. 622الثالثة عشر للع ثة الموافا  السنة:

 :شروطهاأهم 

 الدخول في ا سالم.-1
 السمع والطاعة في المنشط والمكره.-2
 النفقة في العسر واليسر.-3
 األمر بالمعروف والنهي عن المنكر.-4
 وص  إلى يثرب. متى حماية الرسول -5
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 (51ص-14 )صقيام الدولة اإلسالمية في المدينة المنورة. 

 

 (16-15-14ص)           التالي:أكمل المخطط  /السؤال األول

 

 

 

 

 

 

 

 

  التالية: األشكالمدلوالت  بأكت /السؤال الثاني

  أول عم  قام به الرسول  الشك مث  ي-أ

 (14ص)         المسجد.بناء  وهو المدينة إلىبعد ه رته 

 

 

 

 

 التي  الخطة العسكريةومخطط غزوة الخندق  يمثل-ب

            خالل:  من  للمعركة  الرسولوضعها 

 (41ص)

الخندق في ال هة الشمالية من المدينة المنور   حفر-1

 من ه وم الق ائ  العربية. لحمايتها

 ريش من ع ور الخندق.قالمسلمون خلف الخندق ومحاولة منع كفار  عسكر-2

 

أعمال الرسول 

في المدنية 

 المنورة

ع ـوض-4

 الصحيفة
الصلح بين -2

 األوس والخزرج
 بنــاء-1

 جدـــالمس
المؤاخاة بين -1

جرين المها

 واألنصار
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 :كمل الفراغات التاليةأ /السؤال الثالث

 (19)ص             . بناء المسجدفي المدينة المنور  هو  به الرسول  م  قامع أول-1

 (11)ص     . بعاثالحروب التي نش ت بين األوس والخزرج تسمي يوم  أخر-2

 (11)ص            . المدينة المنورةم تمع مثالي في   ه ال زير  العربية في مدينة تسمي  أول-3

 (17)ص                . عبد هللا بن جحشسرية نخلة يسمي  قائد-2

 (17)ص              .  الرسول تكم بقتال في الشهر الحرام القائ  " ما أمر من-2

 (91)ص          .أبي لبابة بن المنذر ىيسم ق   غزو  بدر في المدينة الذي انابه الرسول  الصحابي-2

 (91)ص   .الحباب بن المنذر ىن يعسكر المسلمين أمام ال ئر يسمبأ الصحابي الذي أ ار على الن ي -2

 (93)ص            بنو قينقاع. ىمن المدينة المنور  تسم يهودية أخرجها الرسول  جماعة أول-8

               ىلسماح للمسلمين بأداء العمر  يسمليفاوض قريش ل الصحابي الذي ارسله الرسول -4

 (91)ص                      . عثمان بن عفان

 (91)ص           . سلمان الفارسي ىيسم الخندقبحفر  الصحابي الذي أ ار على الرسول -11

 (91)ص    سهيل بن عمرو.  ىيسم م عوث أرسلته قريش ليتفاوض مع الرسول -11

 (91)ص               . بيعة الرضواناسم آخر أسلا على بيعة الش ر  هو -12

 (99)ص                         قبيلة خزاعة. ىبعد صلح الحدي ية تسم ق يلة دخلت في حلف الرسول -13

 (97)ص               مقاتل.  31111لفتح مكة ب يش بلغ عدده   الرسول خرج-12

 (94)ص                        . هجري 31ح ة الوادع عام  حج الرسول -12

 (94)ص                 مائة ألف.بلغ عدد المسلمين في ح ة الوداع -12

 (11)ص                   هـ. 33عام  توفي الرسول -12
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ً ثم رتب غزوات الرسول  جيداً الحظ الخريطة  /رابعالسؤال ال  (11)ص   .. تصاعديا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السنة  اسم الغزوة

 هـ2 غزو  بدر

 هـ3 غزو  أحد

 هـ2 غزو  الخندق )األحزاب(

 هـ2 صلح الحدي ية

 هـ2 غزو  خي ر

 هـ 8 غزو  مؤتة

 هـ8 فتح مكة

 هـ8 غزو  حنين
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 (91ص:                                      )/ صنف أسماء الرسل حسب المواقف التاليةالخامسالسؤال 

 

  اع بن وهب  - المهاجر بن أمية المخزومي - سليط بن عامر العامري - عمرو بن العاص السهمي

ع د هللا بن حذافة  - رو بن امية الضمريعم - حاسب بن ابي بلتعة - العالء بن الحضرمي - األسدي

 .                                                                         دحية بن خليفة الكل ي - السهمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرسول المرسل إليه موقف الملك

 دحية بن خليفة الكلبي خاف على ملكه ولم يسلم )هرق ( قيصر ملك الروم

 عبد هللا بن حذافة السهمي ق كتاب الرسولمز كسري ملك فارس

 عمرو بن امية الضمري أسلم ووضع الكتاب على عينه الن ا ي ملك الح شة

 حاطب بن ابي بلتعة لم يسلم ولكنه أكرم وفادته المقوقس حاكم مصر

 العالء بن الحضرمي أسلم وأسلم قومه  ملك ال حرين" المنذر بن ساوي"

 شجاع بن وهب األسدي المدينة وقت  الرسولهدد بغزو  أمير الغساسنة

 المهاجر بن أمية المخزومي أسلم حاكم اليمن

 سليط بن عامر العامري ا ترس لكي يسلم االمر من بعده أمير اليمامة

 عمرو بن العاص السهمي أسلم ملكا عمان
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 عرف المفاهيم التالية: /السؤال السادس

 (11ص)   سنوات.لتي دارت بين األوس والخزرج ق   اله ر  بخمس أخر الحروب ا بعاث: يوم-أ

لتنجيم الحيا  العامة في المدينة المنور  وتحديد العالقة بينها  الوثيقة التي وضعها الرسول  :الصحيفة-ب

                                                                                          (16)ص                                                                                                   جيرانها. وبين 

 (17ص)    محدد . فرقة من ال ند بقياد  أحد الصحابة كلفت بمهام : السرية-ج

  :التالية ةعلى صحة العبار برهن /السؤال السابع

 (16)ص                .ألمة اإلسالميةكقائد ل نجاح شخصية الرسول -أ

للحفاظ  ي اعت رت كدستور للمدينة المنور من خالل وضع الصحيفة الت  الحكمة السياسية للرسول-1

 على استقرار الدولة.

 مساهمته في بناء المس د والتي تمث  صفة من صفات القائد الناجح.-2

 للمستق  .في التنجيم واالحتياس  المقدر  الفائقة للن ي -3

 اجتثاث جذور الفرقة وال غضاء وروح العص ية وال اهلية.-2

 وغيرهم. خلية للوقوف أمام أعدائه من قريشبناء ال  هة الدا-2

 :من كل اذكر /السؤال الثامن

 (16)ص  .في المدينة المنورة اليهود من الدولة اإلسالمية التي وضع أساسها الرسول  موقف-أ

 ء بين المهاجرين واألنصار.إثار  ال غضا محاولة-1

 بين األوس والخزرج. ا يقاع محاولة-2

 على غزو المدينة المنور . ومشركي مكة قريش حرضوا-3

 (91)ص        لغزوة بدر. الرسول  استعدادات-ب

ً  عقد الرسول -1 ً  م لسا  .مع الصحابة  استشاريا

 لح اب بن المنذر.مكان بئر بدر وجعله خلفهم أخذاً برأي ا إلىبال يش  خرج-2

 أخ ار قريش واستعدادهم والطريا الذي سوف يسلكونه للمعركة. تابع-3

 عنه أبي ل ابة بن المنذر في المدينة المنور . أناب-2

مقر القياد  في مكان مرتفع ووزع قياد  األلوية على ذوي الكفاء  العسكرية من المهاجرين  اتخذ-2

 واألنصار.
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 :يليما عدد  /السؤال التاسع

 

 (16ص)    المنورة. بعد وصوله للمدينة  الصحيفة التي وضعها الرسول  بنود-أ

 لل ماعة  خصية دينية وسياسية ومن حقها أن تعاقب المفسد وان تؤمن المطيع. أن-1

 الحرية الدينية مكفولة لل ميع. أن-2

 سكان المدينة من المسلمين وغيرهم أن يتعاونوا ماديا ومعنويا. على-3

 .هو الرئيس العام لسكان المدينة الرسول  نأ-2

 

 (17ص)                    اإلسالم. السرية في  مهام-ب

 ضمان أمن المدينة ومراق ة الحدود.-1

 إ عار الق ائ  الم اور  بهي ة الدولة وعقد معاهدات صداقة معها.-2

 الوقوف علي تحركات قريش ضد الدولة ا سالمية.-3

 ريش الت ارية.التعرض لقواف  ق-2

 (99)ص                  هـ. 6صلح الحديبية سنة  بنود-ج 

شرس أن تخلي لهم قريش مكة ثالثة المسلمون هذا العام على أن يعودوا العام القادم آلداء العمر  ب يرجع-1

 يام.أ

 هدنة بين الفريقين لمد  عشر سنوات. وضع-2

لك ومن أراد الدخول في عهد محمد من غير قريش أراد الدخول في عقد مع قريش وعهدها فله ذ من-3

 . دخ  فيه، فدخلت بكر في حلف قريش وخزاعة في حلف الرسول 

 .أتي محمداً من قريش مسلما بدون إذن وليه يرده وال ترد قريش من أتاها من عند محمد مرتداً  من-2

 

 (94)ص         في خطبة الوداع.   وصايا الرسول أهم-د 

 موالكم عليكم حرام.إن دمائكم وأ -1

 تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا كتاب هللا وسنة ن يه. -2

 

 

 

 

WWW.KweduFiles.Com

http://www.q84s.com/


 

  اإلسالميتاريخ الدليل           وزارة التربية                                           

 للصف الحادي عشر األدبي                منطقة الفروانية التعليمية             اإلدارة العامة ل

 الفصل الدراسي األول                 مدرسة ابن العميد الثانوية بنين                          

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

             www.q84s.com                                               بوحشادأد.محمد  ئيس قسم االجتماعيات +ر –أ/ سعود المونس  : اعداد
 Instgram: @social_arرئيس قسم االجتماعيات                                                      –سعود المونس أ/ اشراف ومراجعة 

    q84s@hotmail.comلالستفسار                                                                                     يع الحقوق محفوظةجم مراجعة

حة
صف

 
م 

رق
- 

1
1

 -
 

 :ما يلي حسب ما هو مطلوب وفق الجداول التاليةقارن بين  عاشر/السؤال ال

               (14)ص                          هـ.                                                         2غزوة بدر طرفي-أ

 كفار قريش المسلمون أطراف المعركة

 هشام(بن  )عمروأبو جه    الرسول القائد

 رجالً  421 رجالً  312 عدد الجيش

 أسباب الغزوة

المحافجة علي سياد  الدولة وحماية  -1

 حدودها.

الرغ ة في استرجاع ما استولت عليها -2

 قريش منهم في مكة.

لقضاء علي الدولة رغ ة قريش في ا -1

 ال ديد  والدين ا سالمي.

رغ ة قريش في حماية ت ارتها ع ر  -2

 الطريا الت اري إلي الشام.

 

 (93)ص         هـ.1 أحد غزوة طرفي-ب

 الكفار المسلمون أطراف المقارنة

 أبو سفيان  الرسول  القائد

 رج  3111 رج   211 عدد الجيش

قريش في االنتقام لهزيمتها في  رغ ة الدفاع عن النفس األسباب

 غزو  بدر.

 النتائج
  هيد. 21المسلمين وسقوس  هزيمة-1

 بني النضير.يهود  سرد-2
  .انتصار قريش

 

 (92ص)          .هـ 1سنة غزوة الخندق  طرفي-ج

 القبائل العربية بقيادة قريش المسلمون األطراف

 أبو سفيان  الرسول  القائد

 رج  11111 رج  3111 العدد

 الدفاع عن النفس األسباب
 قريش في القضاء على الدين ا سالمي. رغ ة-1

 اليهود للق ائ  العربية ضد المسلمين. تأليب-2

 النتائج

 المسلمين. انتصار-1

 يهود بنو قريجة خارج المدينة المنور . سرد-2

 اله وم. إلىموقف المسلمين من الدفاع  تحول-3

 عن المدنية المنور . هزيمة قريش وجالء األحزاب
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 (96)ص                                                                   مؤته وغزوة خيبر. غزوة-د

 غزوة خيبر غزوة مؤتة وجه المقارنة

 هـ 2 هـ  8 السنة

عدوان الغساسنة على المسلمين وقتلهم  األسباب

 الرسول الذي ارسلهم الن ي لهم.

 اليهود في خي رتصفية ت معات 

استشهاد قاد  المسلمين ورجوع خالد  النتائج

 .بن الوليد بال يش

القضاء على قو  اليهود في   ه 

 ال زير  العربية.

 

 (96)ص                                     حنين وغزوة تبوك. غزوة-هـ

 غزوة تبوك غزوة حنين وجه المقارنة

 هـ 4 هـ  8 السنة

د ق يلة هوازن وثقيف لمهاجمة استعدا األسباب

 .المسلمين

استعداد الروم والق ائ  العربية الموالية 

 لهم لقتال المسلمين.

 على ال زية. مصالحة ق ائ  الشمال-1 .انتصار المسلمين في نهاية المعركة النتائج

 ج ن الروم عن مواجهة المسلمين.-2

 

 

 المناسبة: التالية وما ةمن قائل العبار /الحادي عشرالسؤال 

لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق ...... فو الذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا  "-أ

 (14)ص         هذا البحر فخضته لحضناه معك"

 .سعد بن معاذ زعيم األنصار القائل: -1

ً   الرسولعندما عقد  المناسبة: -2 ً  م لسا أكد من تأهب مع المهاجرين واألنصار بعد أن ت استشاريا

 قريش للقتال.
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 الفقرة التاريخية ثم أجب عن األسئلة التالية: أقرا /السؤال الثاني عشر

أيها الناس ، إن دماءكم وأموالكم  ،دري لعلي ال ألقاكم بعد عامي هذا" أيها الناس اسمعوا قولي فإني ال أ

كم هذا، وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عليكم حرام إلي أن تلقوا ربكم ، كحرمة يومكم هذا ، وكحرمة  هر

عن أعمالكم، وقد بلغت ، فمن كانت لديه أمانة فليؤدها إلي من ائتمنته عليها. وقد تركت فيكم ما إن تمسكتم 

 (94)ص                           " به فلن تضلوا أبدا أمراً بيناً كتاب هللا وسنة ن يه.

 

 اسم هذه الخطبة. ما-أ

 .خط ة الوداع-

 

 قائل العبارة. من-ب

 .الرسول       

 

 .عام أي في-ج

 هـ.11

 

 أهم الوصايا. عدد-د

 ة دماء وأموال المسلمين.محر -1

 أداء األمانات إلى أهلها. -2

 .التمسك بكتاب هللا وسنة الن ي  -3
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 :على ما النتائج المترتبة /السؤال الثالث عشر

 

 (93)ص          هـ.2سنة غزوة بدر -أ

دعائم الدولة ا سالمية وتأكيد سيادتها على أرضها وتقوية مركز المسلمين داخ  المدينة المنور   تث يت-1

 وخارجها.

 كلمة ا سالم ودخ  كثير من المشركين في ا سالم وضعفت  وكة اليهود. علت-2 

لثأر واالنتقام وقع الهزيمة علي قريش  ديدا وخاصة بعد مقت  كثير من رجاالتها مما دعاهم ل كان-3

 الستعاد  هي تها بين الق ائ .

اليهود في المدينة المنور  يتربصون بالمسلمين الدوائر ويثيرون الفتن والقالق  بينهم، ويأملون أن  كان-2

بنو قينقاع من المدينة  فأخرج الرسول  ،المدينةتنتصر قريش وتقضي علي ا سالم والمسلمين في 

 المسلمين. بس ب تعمدهم إهانة المنور 

 (96ص)          هـ.  4غزوة تبوك سنة -ب

 ق ائ  الشمال على دفع ال زية. مصالحة-1

 الروم عن مواجهة المسلمين. ج ن-2

 (91ص)           .هـ 1سنة  مكة فتح-ج 

 أهم المراح  في توحيد   ه ال زير  العربية. تحققت-1

 الدولة ا سالمية هي القو  السياسية والعسكرية األولي في ال زير  العربية. أص حت-2

 

 (14)ص                                     .هـ2غزوة بدر  فرق بين أسباب /السؤال الرابع عشر

 

 األسباب السياسية األسباب االقتصادية

الرغ ة في استرجاع ما استولت عليها قريش -1

 منهم في مكة.

رغ ة قريش في حماية ت ارتها ع ر الطريا -2

 الت اري إلي الشام.

  .قريش في القضاء علي الدولة ا سالمية رغ ة-1

المسلمين الحفاظ على حدود دولتهم  محاولة-2

 ال ديد .
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  ما يلي:ل علل /عشر السؤال الخامس

 (11)ص         األنصار بهذا االسم.  تسمية-أ

 بعد ه رته إلى يثرب بعد بيعة العق ة الثانية.هم الرسول وحمايته تلنصر   

 (93)ص      ن الدولة اإلسالمية وقبيلة قريش.وقوع غزوة أحد بي-ب

 رغ ة قريش في االنتقام لهزيمتها في غزو  بدر.

 

 (92)ص       هـ. 1ة المسلمين في غزوة أحد سنة هزيم-ج

  المسلمين.نشغال المسلمين ب مع الغنائم ونزول الرما  وانكشاف ظهر ال

 

 (91)ص        تسمية بيعة الشجرة ببيعة الرضوان.  -د

 لنزول القرآن الكريم برضي هللا س حانه وتعالي عن الذين بايعوا الرسول تحت الش ر .

 

 (96-91)ص            هـ. 1غزوة مؤتة  حدوث-هـ 

 واعتدائهم على المسلمين.  اع األسدي  لقت  الغساسنة رسول الن ي 

 (97ص)      للهجرة. بفتح مكة في العام الثامن  الرسول  قيام-و

بس ب نقض قريش للهدنة الموقعة مع المسلمين في صلح الحدي ية ومساعد  ق يلة بكر في اعتدائها على  

 . ق يلة خزاعة الموالية للرسول

 

 (94)ص         خطبة الوداع بهذا االسم.  تسمية-ز

 ق   وفاته . ألنها أخر خط ة خط ها الرسول 
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 :العبارات التاليةصحة دلل  /عشر السؤال السادس

 

 (99ص)             .الحديبيةوبعد نظره من خالل قراءتك لشروط صلح  الرسول  حكمة-أ

 يعت ر هذا الصلح بمثابة اعتراف من قريش بالدولة ا سالمية. -1

 والممالك الم اور  للدخول في ا سالم.أتاح هذا الصلح للرسول الفرصة لدعو  الق ائ  األخرى  -2

 إلى محاربة اليهود الذين ت معوا في منطقة خي ر  مال المدينة المنور . ات ه الرسول  -3

ت مع الذين دخلوا في ا سالم من جانب  إلىأدي الشرس الرابع الذي اعترض عليه بعض الصحابة  -2

ارية مما دفع قريش إلي أن تطلب قريش خارج المدينة المنور  وقطعوا سريا قواف  قريش الت 

 السماح لهم بدخول المدنية المنور .  من الرسول

 

 (97ص)         اإلسالمية.على الدولة اليهود  خطر-ب

 واألنصار.محاولة إثار  ال غضاء بين المهاجرين  -1

 عدم احترام العهود. -2

 

 :ماذا يحدث لو/ عشر السؤال السادبع

 (92)ص              هـ.1سنة  أحدغزوة الرماة من أماكنهم في  ينزللم -أ

 لما صعد خالد بن الوليد وفرسان قريش ال   . -1

 ولما انهزم المسلمون في غزو  أحد. -2

 (91)ص                 يقم المسلمون بحفر الخندق. لم-ب

 لما تمكن المسلمون من التصدي ل يش قريش والق ائ  العربية. -1

 هـ.2سنة لما انتصر المسلمون في غزو  الخندق  -2

 (97)ص        تعتدي قبيلة بكر على قبيلة خزاعة. لم-ج

 من فتح مكة في تلك الفتر . لما تمكن الرسول  -1

 الستمر صلح الحدي ية قائما لفتر  العشر سنوات. -2
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 (52 )ص دولة الخلفاء الراشدين

 
 :يالحظ خريطة شبه الجزيرة العربية أمامك ثم أجب عما يل /السؤال األول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 (58)ص             ( 1) الرقم يمثلها على الخريطة المنطقة التي ظهر فيها لقيط بن مالك*

 (58)ص                             (2) الرقم يمثلها على الخرسة المنطقة التي ظهرت فيها س اح*

 (58)ص                      (1) قمالر يمثلها على الخريطة حة بن خويلديالمنطقة الي ظهر فيها سل*

 (58)ص           ( 4) الرقم يمثلها على الخريطة المنطقة التي ظهر فيها األسود العنسي*

(58)ص                           ( 5) الرقم يمثلها على الخريطة المنطقة التي ظهر فيها مسيلمة الكذاب*

    

     (62)ص                           الرمزعين موقع معركة كاظمة ب*

 (62)ص            # الرمزعين موقع معركة أجنادين ب*

 

 

4 

2 

1 

3 

5 

# 
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              (هـ 33-31) الخليفة أبوبكر الصديق 

 

 (11)ص     .ألبو بكر الصديق  بطاقة تعريفيةصمم  /السؤال الثاني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :التالية العباراتأكمل  /السؤال الثالث

 (11)ص   دولة الخلفاء الراشدين.م( تسمي 221هـ )21م( حتى 232هـ )11  من الفتر  الممتد-1

ً  ثالثونمد  دولة الخلفاء الرا دين -2  (11ص)                  .عاما

 (11ص)     المؤمنين.أمير لقب أسلا على الخليفة عمر بن الخطاب رضي هللا عنه هو -3

 (61ص)  .الخالفةي تمت في سقيفة بني ساعد  باسم سمي النجام السياسي الذي ظهر بعد ال يعة الت-2

 (14ص)        الموت.حديقة أسم آخر سلا على معركة عقرباء هو -2

 (14ص)  . خويلدطلحة بن بالد الشام ثم عاد وأسلم و ارك في فتح العراق يسمي  إلىمتن ئ فر -2

 (14ص)     الموت.حديقة  عقرباء أواستشهد فيها الكثير من حفجة القرآن الكريم تسمي  معركة-2

 (61ص)   واحد.عام على حركة الرد  المد  الزمنية التي قضي فيها الخليفة أبو بكر الصديا -8

 (62ص)      .الحيرة مدينة صالح خالد بن الوليد أهلها على ال زية تسمي-4

 (62ص)          بوران. ابنة كسري  يرويه تسمي-11

 (62ص)              . األنبار تسميكانت مخزنا للغالل  فتحها خالد بن الوليد ةمدين-11

 (62ص)    . الثقفيعبيدة بن مسعود  ائد مسلم استشهد عندما برك عليه في  يسميق-12

يزيد بن ابي  ،الجراحأبو عبيدة بن أربعة جيوش ل الد الشام بقياد  ك  من  أرس  أبو بكر الصديا -13

 (62)ص               . حسنة شرحبيل بن،  عمرو بن العاص سفيان،

خالد  يسميلل يوش التي أرسلها لفتح بالد الشام مددا  الخليفة أبو بكر الصديا  هأرسلالذي  القائد-12

 (62ص)                                                                                                 الوليد.بن 

 (62ص)   الجراح.أبو عبيد عامر بن سالمية لمواجهة الروم تحت قياد  ت معت ال يوش ا -12

 ع د هللا بن عثمان بن عامر بن تيم بن مر  التيمي. االسم:-أ

 لقب بالعتيا والصديا. اللقب:-ب

اتصف بالش اعة والث ات في الخطب وصدق الفراسة  صفاته:-ج

 والفقه في الدين.

 ". زاً كان تاجر لألقمشة " بزا-د
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 (69ص)   أشهر.سنتين وسبعة  الفتر  الزمنية التي استغرقتها خالفة أبو بكر الصديا -12

 (69ص)       . هـ 31في عام   توفي أبو بكر الصديا-12

18- ً  (69ص)           . ديق أبو بكر الصيسمي  خليفة جمع القرآن في عهده وسماه مصحفا

 (69)ص  .زيد بن ثابتصحابي سلب منه الخليفة أبو بكر الصديا جميع القرآن وتدوينه يسمي -14

 (69)ص   .أبو بكر الصديق يسمي  خليفة عتا و هد جميع الغزوات مع الرسول -21

 (61)ص     .أبو بكر الصديق  الخالفة وأبوه حي يسمي تولي خليفة-21

 (14)ص                                              وحشي.سيلمة الكذاب في معركة عقرباء يسمى قات  م-22

 (62)ص                                              الجسر.هــ تسمى 13معركة انهزم فيها المسلمون سنة -32

 صنف كل من: /الرابعالسؤال 

 (14-11ص)                لمتنبئ(.المناطق التي ظهر فيها مدعي النبوة)ا-أ

 ال نوب ) اليمن ( – مال   ه ال زير  العربية  –عمان  –الوسط ) ن د (  -ال حرين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (61)ص                                            .اسم المرتدة حسب قادة حروب الرد-ب

 خالد بن الوليد –عكرمة بن أبي جه   – رح ي  بن حسنة  –حذيفة بن محصن  –المهاجر بن أمية المخزومي 

 

 

 

 

 

 

 المنطقة التي ظهر فيها المتنبئ

 )اليمن(الجنوب  من مذحج األسود العنسي

 من بنو حنيفة مسيلمة الكذاب

 من بني أسد سليحه بن خويلد
 )نجد(الوسط 

 عمان من األزد كلقيط بن مال

 شمال شبه الجزيرة العربية من بني تغلب س اح

 اسم القائد الذي وجه لقتاله اسم المرتد

 خالد بن الوليد طليحة بن خويلد األسدي

 عكرمة بن ابي جه  مسيلمة الكذاب

  رح ي  بن حسنة لعكرمة بن أبي جهل في قتال مسيلمة. مدداً 

 المهاجر بن أمية المخزومي األسود العنسي

 حذيفة بن محصن لقيط بن مالك األزدي
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 يلي:ما ل لعل /الخامسالسؤال 

 (11ص)       االسم. دولة الخلفاء الراشدين بهذا  تسمية-أ

وعا وا زمنا من األحداث التي عا ها الرسول  خلفاء هذه الدولة كانوا مصاح ين للرسول  ألن

 واعت روا منه وهم يسيرن على هديه وسيرته.

 

 (11ص)         جديد. لقب الخيفة مفهوم  أطلق-ب

 المسلمون في أمور األمة ال ديد .على  الرسول  ألنه خلف

 

 (16ص)                ساعدة. األنصار في سقيفة بني  اجتماع-ج

بحضور الصحابة أبو بكر الصديا وعمر بن الخطاب أبو  لمناقشة أمر رئاسة الدولة بعد وفا  الرسول 

 ع يد  بن ال راح رضي هللا عنهم.

 (17ص)        زيد. جيش أسامة بن  الرسول  إعداد-د

 لمواجهة خطر الروم في الشام وتأمين حدود الدولة ا سالمية في الشمال.

 

 (17)ص     زيد.على تجهيز جيش اسامة بن   أصرار أبو بكر الصديق-هـ

 حدود الشمالية للدولة ا سالمية.وااليحاء للق ائ  المرتد  بقو  الدولة، وتأمين ال لوصية الرسول  تنفيذاً 

 (11)ص           دة. الرحركة  قيام-و

 سلطان المدينة  تمرد بعض الق ائ  العربية وخروجها على -1

  وضعف الوازع الديني. وفا  الرسول  -2

      ظهور مدعي الن و . -3

 (63ص)      الفتوحات. لسياسة   الخليفة أبو بكر الصديق متابعة-ز

 بنشر ا سالم واعالء كلمة هللا. لرسالة الرسول  استكماالً 

 (62ص)        السالسل. معركة كاظمة بذات  يةتسم-ح

 ال يفرون من المعركة. حتىربط ك  عشر  من جنوده في سلسلة  إلىألن قائد الفرس ل أ 

 (61ص)        الجسر. المسلمين في معركة  هزيمة-ط

 بس ب عدم ساعة أوامر الخليفة بعدم التوغ  في بالد الفرس. -1

 المعركة. م الفرس سالح الفيلة فياستخدا-2

 (61ص)        األعشار. معركة البويب بيوم  تسمية-ي

 ألن ك  جندي من المسلمين قد قت  عشر  من جنود الفرس في المعركة.
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 التالية:المفاهيم  عرف /سادسالسؤال ال

الق ائ  العربية علي سلطان حكومة المدينة المنور  وامتناعها عن دفع الزكا .  دتمر الردة: حركة-أ

 (11ص)          ا سالم. دها عن وارتدا

 (11ص)    الن و . قيام بعض الشخصيات من زعماء الق ائ  بادعاء  :المتنبئة-ب

رياسة دنيوية غايتها حم  الناس على ما فيه صالحهم مت عا الخليفة في ذلك نصوص كتاب  :الخالفة-ج

 (11ص)                  .  هللا وسنة الرسول 

 :يما يل كل دعد /السؤال السابع

 (14-11)ص                 . ديقالسياسية التي واجهت الخليفة أبو بكر الص المشكالت-أ

 . الرسول  وفا -1

 السقيفة. بيعة-2

 زيد.أسامة بن  جيش-3

 الرد . حركة-2

 (63)ص للجيوش اإلسالمية.  المبادئ السامية التي جاءت في خطبة الخليفة أبو بكر الصديق أهم-ب

 م الغدر والخيانة.عد-1

 عدم الغلو في القت  وعدم التمثي  بال ثث.-2

 عدم قت  الشيوخ وال النساء وال األسفال.-3

 حماية ال يئة الن اتية والحيوانية.-2

 حماية أصحاب الديانات األخرى.-2
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 :يلي على صحة مادلل  /السؤال الثامن

 ستقرار الدولة اإلسالمية بعد فاجعة المسلمين دوراً هاماُ في ا  كان ألبي بكر الصديق-أ

 (11)ص           .بوفاة الرسول 

رابط ال أش خرج للناس وخطب فيهم قائال " أيها الناس من كان يع د محمداً فإن محمداً   أبو بكر كان

وبهذه  ،122وتلي عليهم من سور  آل عمران اآلية  ،قد مات، ومن كان يع د هللا فإن هللا حي ال يموت

 صوابهم وذكرهم بواج هم ت اه أمتهم ودينهم. إلىالكلمات ال سيطة أعاد الناس 

 

 (16)ص                       .بن الخطاب  وعمرالصديق حكمة كل من أبو بكر  -ب

أبو ’ حيث اجتمع االنصار في سقيفة بن ساعد  من أج  اختيار خليفة للرسول من بينهم ولكن ت لت حكم 

حيث خطب أبو   السقيفة ومعه عمر بن الخطاب وابو ع يد  بن ال راح إلىهابه سريعا في ذ بكر 

حيث  بكر خط ة وضح من خاللها المفاهيم التي ي ب أن يقوم عليها اي نجام إسالمي بعد وفا  الرسول 

ي هللا وانتهت أزمة السقيفة بم ايعة أبو بكر رض، ب لن ترضي لغير هذا الحي من قريشأن العر إلىأ ار 

 الدعو  ا سالمية. علىعنه بالخالفة بعد أن أ ار ألي فض  ك  من المهاجرين واألنصار 

 (14ص)      الردة. في مواجهة مشكلة  أبو بكر الصديق  حكمة-ج

 وإنذارهم.الح ة على المرتدين بخطابهم  اقام-1

في ك  أنحاء   ه ال زير   لواء بقياد  ك ار قاد  المسلمين ووجههم لقتال المرتدين أحد عشر عقد-2

 العربية.

 وما المناسبة:من قائل هذه العبارات  /السؤال التاسع

 (11)ص               من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات ومن كان يعبد هللا فإن هللا حي ال يموت" "-أ

 .أبو بكر الصديا  :القائل-3

 .عند وفا  الن ي  المناسبة: -2

ال نقطع في أمر  الوزراء أنتماألمراء  نحنمن قريش، تخضع إال لهذا الحي لكن العرب ال " -ب

 (16)ص                                                                                 " دونكم......... الخ

 أبو بكر الصديا رضي هللا عنه. القائل: -3

 اعد  لمناقشة أمر رئاسة الدولة.أثناء اجتماع األنصار في سقيفة بن س المناسبة: -2
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 (16)ص  من يتقدم عليك يا أبا بكر وأنت أول الناس إسالما وثاني اثنين إذ هما في الغار ""-ج

 .عمر بن الخطاب  القائل:-3

 .أثناء اجتماع سقيفة بن ساعد  وتر يح أبو بكر لتولي رئاسة الدولة بعد وفا  الرسول  المناسبة:-2

ولو أن .ولو أن الطير تخطفنا والسباع من حول المدينة  عقدة عقدها رسول هللا  وهللا ال أحل "-د

 (17)ص     الكالب جرت بأرجل أمهات المؤمنين ألجهزن جيش أسامة"

  .أبو بكر الصديا  القائل:-3

 إصرار الخليفة أبو بكر على ارسال جيش أسامة بن زيد. المناسبة:-2

 (11)ص               "............ الخ أن أغبر قدمي ساعة في سبيل هللالتركبن أو ألنزلن وما على  "-هـ

 الخليفة أبو بكر الصديا رضي هللا عنه. القائل:-3

 اثناء خروج الخليفة أبو بكر الصديا لوداع جيش أسامة بن زيد. المناسبة:-2

 (11)ص  ؤدوه"ي حتى" وهللا لو منعوني عقال بعير كان يؤتونه رسول هللا لقاتلتهم عليه -و

 .الخليفة أبو بكر الصديا  القائل:-3

 محاربة المرتدين بك  ا كال الرد . علىإصراره  المناسبة:-2

 

(63)ص "... الخ.. وال تغلوا وال تمثلوا وال تقتلوا طفال وال شيخا وال امرأة تغدروا،" ال تخونوا وال -ز

          

 .أبو بكر الصديا  القائل:-3

 ة أبو بكر الصديا في ال يوش ا سالمية ق   الخروج للقيام بحركة الفتوحات خط المناسبة:-2

 ا سالمية.

 (62)ص      ." جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة "-ح

 . الوليدخالد بن  القائل:-3

 .السالس ( )ذاتأثناء معركة كاظمة  المناسبة:-2

وإن ذوي اللب والراي منكم قد صرفوني عن هذا  " أيها الناس أني كنت عازم على الخروج معكم-ط

 (66)ص                                    الرأي وأشاروا بأن أقيم رجال من الصحابة يتولى أمور الحرب"

 .: أمير المؤمنين عمر بن الخطاب القائ -1

 .: عندما قرر استكمال فتوح الشرق بعد هزيمة المسلمين في معركة ال سرالمناس ة-2
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 :من كل فرق بين /السؤال العاشر

 (16ص)         الخاصة. والبيعة العامة  البيعة-أ

 البيعة العامة البيعة الخاصة

هي تلك ال يعة التي تمت في سقيفة بني ساعد  

وبموج ها بويع أبو بكر الصديا رضي هللا عنه 

  بالخالفة.

هي ال يعة التي تمت في المس د بعد خط ة أبو 

صديا رضي هللا عنه والتي وضع من بكر ال

 خاللها أسس الحكم ال ديد.

 

 

 (16ص)         واألنصار. المهاجرين  فضل-ب

 فضل األنصار فضل المهاجرين

ً  أول-1  .الناس إسالما

 واألذى.قومهم  عداو  تحملوا-2

 أوسانهم وأهلهم. تركوا-3

 الرسول وعشيرته. أه -2

 .ال لد أه -1

 مية ب هادهم وأموالهم.الدولة ا سال قامت-2

 الرسول وآووه. ناصروا-3

 

 (63)ص      الدينية والسياسية لقيام الفتوحات اإلسالمية.  األسباب-ج

 األسباب السياسية األسباب الدينية

تمثلت في نشر الرسالة ا سالمية 

وإعالء كلمة هللا وتحرير ا نسان من 

 الع ودية.

ضد وتتمث  في حماية الدولة ا سالمية 

األخطار الخارجية والمحافجة على وحد  

 الدولة ا سالمية.
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 :ما يلي قارن بين /السؤال الحادي عشر
 

 (14)ص                            .وعقرباءبزاخة  معركة-أ

 "حديثة الموت" معركة عقرباء معركة بزاخة وجه المقارنة

 

 األطراف

 دالمسلمون بقياد  خالد بن الولي

 ضد  

 .سليحة بن خويلد( )المتن ئبنو أسد 

 المسلمون بقياد  خالد بن الوليد 

 ضد

 مسيلمة الكذاب(. )المتن ئحنيفة بنو  

 هـ 11 السنة

 

 

 

 األحداث

 

انتصر فيها خالد بن الوليد وفر 

عاد سليحة بن خويلد إلي الشام ثم 

 و ارك في فتح العراق. أسلم

ن بقياد  هزم مسيلمة لواءين من المسلمي-1

 عكرمة بن ابي جه  و رح ي  بن حسنة.

تقدم خالد بن الوليد بعد انتهاء معركة بزاخة -2

وتقدمت جميع األلوية نحو جموع مسيلمة الذي 

تراجع للحديقة حيث دارت معركة عنيفة انتهت 

 .بمقت  مسيلمة علي يد وحشي الح شي

 

ً معارك الفتح اإلسالمي -ب  ( 62ص)     .يق دالص أبو بكر عهد الخليفةفي  شرقا

 النتائج السنة األطراف والقادة وجه المقارنة

 كاظمة 

 السالسل( )ذات

 خالد بن الوليد المسلمون

 ضد

 هرمز الفرس

 م 232هـ /  12

المسلمون وهزيمة  انتصار-1

 .الفرس

األن ار مخزن غالل  فتح-2

 ا م راسورية الفارسية.

 الجسر

 مسعود الثقفي ع يد  بن المسلمون

 ضد

 .بهمن بن جاذويه الفرس

 م 232هـ / 13
 .المسلمين هزيمة- 1

 أبو ع يد الثقفي. استشهاد-2 

 البويب

 المثني بن حارثة المسلمون

 ضد

 .بن باذان الفرس مهران

 انتصار المسلمون على الفرس. هـ 13
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 :هو مطلوب منك بين االقواس كما التاليةأجب عن األسئلة  /السؤال الثاني عشر

 

 (       11)فند(      )ص                                          .كانت الخالفة في أسرة معينة " "-أ

من   من بني تيم وعمر بن الخطاب  فلم تكن الخالفة في أسر  معينة فأبو بكر الصديا طأالع ار  خ

 ا م.من بني ه  من بني أمية وعلى بن أبي سالب  بني عدي وعثمان بن عفان

 

 )العالقة بين(                                                                                                               هـ.  31الجسر  ومعركة هـ، 1هزيمة المسلمين في معركة أحد  أسباب-ب

 (61)ص                                                ساعة أوامر القائد. منفس أس اب الهزيمة المتعلقة بعد

          

    

 (61ص).                                           اكتب في سطرين عن معركة اجنادين /عشر لثالثالسؤال ا

ه رية بين المسلمون بقياد  عمرو بن العاص والروم بقياد  ثيودور  13حدثت معركة اجنادين في سنة

       فلسطين كلها في يد المسلمين. وأص حت’ زيمة الرومومن نتائ ها ه

 

 

 :ماذا يحدث لو /عشر الرابعالسؤال 

 (61)ص              من القضاء على حركة الردة.  الصديقأبو بكر  يتمكنلم -أ

 . الدولة ا سالمية التي وحدها الرسول  لسقطت-1

 والدويالت.   ه ال زير  العربية للعديد من الحكومات وانقسمت-2

 (69ص)              الكريم. ع القرآن بجم أبو بكر الصديق  يقملم -ب

 لتعرض القرآن الكريم للتحريف-1

 2- ً لقرآن الكريم في معركة بعد استشهاد العديد من حفجة ا ضاعت معجم ما تم جمعه خصوصا

 في حروب الرد . "حديقة الموت"عقرباء 
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 :يلي عماالتالية ثم أجب قرأ الفقرة ا /عشر السؤال الخامس

" أيها الناس أني قد وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني، الصدق أمانة 

أريح عليه حقه إن  اء هللا تعالي، والقوي فيكم ضعيف  حتىوالكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي 

وال تشيع الفاحشة في قوم اد في س ي  هللا إال خذلهم هللا بالذل أخذ الحا منه. ال يدع قوم ال ه حتىعندي 

صالتكم  إلىقوموا  عليكم،إال عمهم هللا بال الء، أسيعوني ما أسعت هللا ورسوله فإذا عصيته فال ساعة لي 

 يرحمكم هللا."

 

 (17)ص                               :                                                                      لقائلا من-3

 .الخليفة أبو بكر الصديا 

 

 صفات الحاكم المسلم. عدد-2

 العدل.-أ

 نصر  المجلوم.-ب

 

         مبادئ الحكم في اإلسالم. اكتب أهم-1

 الصدق أمانة والكذب خيانة.-أ

 مسئولية الحاكم عن تحقيا العدالة وأخذ الحقوق.-ب

 اد.ضرور  الحرص على ال ه-ج

 .ضرور  ساعة ولي األمر سالما يلتزم بأحكام هللا-د
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 (61ص )                                    هـ (31-21 )الخليفة عمر بن الخطاب

 

 :يالحظ خريطة شبه الجزيرة العربية أمامك ثم عين عليها ما يل /السؤال األول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            (73)ص                                                Xالرمز ب موقع معركة اليرموك*

 (73)ص                                                                ///الرمز موقع معركة القادسية ب*

 (73)ص                                                                   الرمز +بموقع معركة نهاوند *

 (73)ص                                                               بالرمز بحر القلزم *

  

   

 

 

 

 

 

/// 
X 

+ 
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 (61)ص     .للخليفة عمر بن الخطاب  تعريفيةبطاقة  صمم /السؤال الثاني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :التالية العباراتأكمل  /السؤال الثالث

 (66)ص               ثالثة أيام.ية لمد  استمرت معركة القادس-1

  .سورة األنفال ىتسم قراءتها في معركة القادسية  السور  القرآنية التي أمر سعد بن ابي وقاص-2

 (66)ص             .المدائن ىالقادسية تسمعاصمة دولة الفرس التي سقطت بعد معركة -3

 (67)ص                القصر األبيض. ىلمدائن يسمبعد فتح ا  القصر الذي دخله سعد بن أبي وقاص-2

 (16)ص   .خالد بن الوليد ىيسم 1111 إلى 211أول من استحدث تنجيم ال يوش بطريقة -2

 (16)ص           . أبو عبيدة بن الجراح ىش المسلمين في معركة اليرموك يسمقائد وسط جي-2

 (16)ص        . يزيد بن ابي سفيان ىهـ يسم 12 ةسن اليرموك لمين في معركةقائد ميسر  جيش المس-2

 (16)ص         . عمرو بن العاص ىهـ يسم 12في معركة اليرموك سنة  قائد ميمنة جيش المسلمين-8

على بن أبي  ىصالحة أه  إيلياء يسممعند ذهابه لصحابي جلي  استخلفه الخليفة عمر بن الخطاب -4

 (71)ص                                                      .طالب 

 (71)ص     .أكتيوم ىق.م بعد معركة تسم 31لى مصر عام سيطر الروم ع-11

 (77)ص  .الخليفة عمر بن الخطاب ىالقيام ووضع التاريخ اله ري يسم أول من سن صال -11

 (77)ص          .(الجند أو العطاء) ىعمر بن الخطاب رضي هللا عنه يسم أول ديوان وضعه الخليفة-12

 

خطاب بن نفي  بن ع د العزي بن عمر بن ال :االسم-أ

 لؤي القر ي.

 مكة المكرمة. مكان الميالد:-ب

 ق   حرب الف ار بأربع سنين. سنة الميالد:-ج

 السنة السادسة لل عثة. تاريخ اسالمه:-د

 بأبي حفص ولقب بالفاروق. :كناه الرسول-هـ
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 المفاهيم التالية: عرف /السؤال الرابع

سعد بن ابي وقاص بقراء  سور  األنفال ثم  فيه والذي أمراليوم األول لمعركة القادسية  :ثأرما يوم-أ

 (66)ص                          ك ر ثالث تك يرات وبدأ القتال فيه.

وفيه جاء المدد بقياد  ها م بن عت ة بن ابي وقاص والقعقاع  اليوم الثاني لمعركة القادسيةأغواث:  يوم-ب

 (66)ص      حيث تغيرت دفة المعركة لصالح المسلمين. عمرو،بن 

ة رستم قائد الفرس مما أدي ماليوم الثالث من أيام معركة القادسية وفيه قت  هالل بن علقعماس:  يوم-ج

 (66)ص        ألي اضطراب صفوف الفرس وهزيمتهم.

هـ حيث أصاب اه  المدينة وما حولها جوع  ديد وهلك العديد  18-12الفتر  ما بين سنة الرمادة:  عام-د

 (71)ص                     من الناس.

 

 :يلي علل لما /السؤال الخامس

 (61ص)        حفص. بأبي  عمر بن الخطاب  تسمية-أ

 لما لمس فيه من الشد  في الحا.

 

 (61ص)       الفاروق. لقب  لخطاب على عمر بن ا أطلق-ب

 ألنه فرق بين الحا وال اس .

 

 (61ص)    بعد. ليكون خليفة من   أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب اختيار-ج

 خوف أبو بكر الصديا من تفرق المسلمين مر  أخري. -1

 رأي فيه الرج  الشديد من غير عنف واللين من غير ضعف. -2

 

 (67ص)        االسم. معركة جلوالء بهذا  تسمية-د

 لكثر  من قت  من الفرس على يد المسلمين في هذه المعركة.

 

 (61ص)        الفتوح. معركة نهاوند بفتح  تسمية-هـ

 .قت   حتىقد أنهت الدولة الساسانية وفرار آخر ملوك ساسان حيث ظ  يتنق  بين ال الد  ألنها
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 (61ص)     الشام.  اق إلىخالد بن الوليد بنصف الجيش من العر انتقال-و

بعد أن علم بت مع قوات الروم المتفوقة على المسلمين في   بناء على أوامر الخليفة أبو بكر الصديا

 العدد والعدد فأمرهم أن يكون مددا للمسلمين.

 

 (71ص)         للروم. أهمية مصر بالنسبة -ز

 كانت مخزنا للغالل لإلم راسورية الرومانية.

 

 (71)ص        مصر من الوجود الروماني.  أهل ضيق-ح

 بس ب الضرائب ال اهجة التي فرضها الرومان على المصريين.

 

 (79ص)      بابليون. فترة حصار عمرو بن العاص لحصن  طول-ط

 بس ب حصانة األسوار وقوتها.  -1

 قلة معدات الحصار عند المسلمين.  -2

 

  سبة:قائل هذه العبارات وما المنا من /السؤال السادس

" يا أهل اإلسالم لم يبق عند القوم من الجلد والقتال والقوة إال ما قد رأيتم فالشدة الشدة، فا والذي -أ

 (64)ص       نفسي بيده ليعطينكم هللا الظفر عليهم ساعة"

 .خالد بن الوليدالقائل: -3

 خالل معركة اليرموك.المناسبة: -2

بعده ونعم البلد أنت للعدو وليس الصديق ال يدخلها رومي " السالم عليك يا سورية سالما ال لقاء -ب

 (71)ص           بعد اآلن إال خائفا.

 هرق  ام راسور الروم. القائل: -3

 هـ. 12بعد هزيمة الروم في معركة اليرموك سنة المناسبة:  -2

 (71)ص              "لهم" إنك أن فتحتها كانت قوة للمسلمين وعونا -ج 

 لعاص.عمرو بن ا القائل: -3

 بأهمية فتح مصر.  عندما أ ار على الخليفة عمر بن الخطاب المناسبة: -2
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 (71)ص     " لقد أمددتك بأربعة أالف فيهم رجال الواحد منهم بألف"-د

 .الخليفة عمر بن الخطاب  القائل: -3

 المدد لعمرو بن العاص أثناء فتح مصر. عمر بن الخطاب عندما أرس   المناسبة: -2

 (77)ص     ائل وما المناسبة: " عالم نعطي الدنية في ديننا "من الق -هـ 

  . : عمر بن الخطابالقائل-3

 بعد صلح الحدي ية.المناسبة: -2

 

 (77)ص                                                " من أراد أن تثكله امه فليالقني وراء هذا الوادي"-و

 .الخليفة عمر بن الخطاب  :القائل-3

 لله ر  من مكة إلي المدينة.  عند خروج الخليفة عمر بن الخطاب :المناسبة-2

 

إن رأيت ديكا ينقرني نقرة أو نقرتين. وإني ألراه إال حضور أجلي فإن عجل بي فأمر الخالفة  "-ز

 (.71)ص  وهو راضي عنهم." شورى بين هؤالء الستة الذين توفي الرسول 

 .اب الخليفة عمر بن الخط: القائل-3

 . دنو أج  الخليفة عمر بن الخطابالداللة: -2
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 :يلي قارن بين ما /السؤال السابع

 (61-66 ص)                .فتح بالد العراق في عهد الخليفة عمر بن الخطاب  معارك-أ

 نهاوند جلوالء القادسية المعركة

 هـ21 هـ12 هـ12 السنة

 األطراف

 والقادة

 المسلمون

 سعد بن أبي وقاص

 ضد

 الفرس

 رستم

 بن عت ة المسلمون ها م

 ضد

 الفرس مهران

بن  المسلمون النعمان

 مقرن

 ضد

 الثالث الفرس يزدجرد

 األحداث

 :مرت المعركة بثالثة أيام رئيسية

األول ويسمي أرماث حدوث  اليوم-1

توازن في القوي حيث قرأ المسلمون 

 فيه سور  األنفال )سور  ال هاد(.

الثاني ويسمي أغواث جاء  يومال-2

المدد من المدنية المنور  بقياد  ها م 

بن عت ة بن ابي وقاص والقعقاع بن 

 عمرو التميمي.

ويسمي عماس تحقا النصر  الثالث-3

لمين في ليلة الهرير وقت  هالل للمس

 علقمة قائد الفرس رستم. نب

انهزم الفرس وعقرت دوابهم. 

 وقت  منهم مائة ألف.

خر جيوش قضت على أ

 الفرس في المنطقة.

 النتائج

 الفرس. هزيمة-1

سراقة بن مالك علي  حص -2

سواري كسري كما بشره بذلك 

 .الرسول 

المدائن عاصمة  المسلمين فتح-3

 الفرس.

والحصول  انتصار المسلمين

على أك ر غنائم في تاريخ 

 فتوحات بالد الفرس.

على الدولة  قضت-1

الساسانية وفر آخر ملوك 

 س.الفر

فتح العراق بعد هذه  تم-2

المعركة الحاسمة والتي 

 سميت باسم فتح الفتوح.
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 :ين األقواسأجب عن األسئلة التالية كما هو مطلوب منك ب /السؤال الثامن

 (61)ص                 )دلل(                            .عراق من أعسر الفتوحات اإلسالميةفتح ال كان-أ

 ة األراضي وم اري المياه.نجرا لصعوب

 

 (64)ص                 )فند(                              " لم يكن لخالد بن الوليد براعة حربية "-ب

  الع ار  خطأ.

 وحد قياد  القوات ا سالمية تحت قيادته.-أ

 جندي. 1111 – 211قسم ال يش ا سالمي إلى كتائب تضم ك  كتي ة -ب

 فس أفراد الق يلة الواحد .ضمت ك  كتي ة ن-ج

 وضع على رأس ك  كتي ة قائدا عسكريا ممن يعرف عنهم الش اعة وا قدام.-د

 وضع القاد  المسلمون على ميمنة وميسر  ومقدمة ومؤخر  ال يش ا سالمي.-هـ

 

 (79ص)    (       شروطه )عدد  مصر. الصلح بين عمرو بن العاص والمقوقس حاكم -ج

 وكان لكم مالنا وعليكم ما علينا. الم فتكون أخواننافي ا س تدخلوا-1

 ال زية. دفع-2

 وبينكم.يحكم هللا بينا  حتى القتال-3
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                                                      التالية: مترابطة باالستعانة بالكلمات اتتابة فقربك العالقة دأوج /التاسعالسؤال 

 (61)ص                                .هـ( 37–عياض بن غنم  –شمال الموصل  -ب )عمر بن الخطا-أ

لسعد بن ابي وقاص يأمره بفتح بالد ال زير   مال الموص  وتولي  كتب الخليفة عمر بن الخطاب 

 م.238هـ /  12القياد  عياض بن غنم حيث أتم فتحها في عام 

 

 (71-16)ص        الء (.ج –بالد الشام  –ماهان  –) اليرموك -ب

ماهان وكان من  بقياد  الروم ضد )خالد بن الوليد( بقياد  هـ بين المسلمون12حدثت معركة اليرموك سنة

الروم عن بالد الشام بعد المقولة  ءوجالالمسلمون، لشام بصفة نهائية لصالح تقرر مصير بالد انتائ ها أن 

 عليك يا سورية سالماً ال لقاء بعده الخ .........". مشام "السالالقالها هرق  وهو يغادر بالد الشهير  التي 

 

 (71ص)                                     .(شهرين  –بيت المقدس  – بن الجراح أبو عبيدة –إيلياء  )-ج

 إلي أبو ع يد  أن يزحف إلي القدس ) إيلياء( فعقد بعد فتح بالد الشام أوعز الخليفة عمر بن الخطاب 

ً كتاب بن ال راح األلوية وحاصر المسلمون بيت المقدس  هرين ، ثم كتب أبو ع يد  لهم . فأ ار أه  بيت  ا

 .المقدس للمصالحة مع الخليفة عمر بن الخطاب 

 

 (71)ص       .ثلثي الجيش ( – عين شمسمعركة  -الخطة الحربية ) -د

ال يش ال اقي، ولما نشب القتال خرج ثلث  أعد كمينا للروم، حيث خ أ ثلثي ال يش وقاب  الروم بثلث

ال يش الثاني فاختلت صفوف الروم، ثم خرج الثلث الثالث فأص ح الروم محاصرين من جيوش ا سالم 

 بعد موقعة عين  مس ) هيليوبوليس(.فحلت الهزيمة بالروم وث تت أقدام عمرو بن العاص في أم دنيين 
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  (71ص).          تمت في عهد الخليفة عمر بن الخطاب اذكر الفتوحات التي  /العاشرالسؤال 

 السنة المنطقة

 هـ 12 أيله –ال صر   –حمص  –دمشا 

 هـ12 س رية –األردن 

 هـ12 أنطاكية – حلب –بيت المقدس  –تكريت  –المدائن  –األهواز 

 هـ 18 حران – الموص  –الرها  –حلوان  –نيسابور  جند

 هـ 14 قيسارية

 هـ 21 مصر

 هـ 21 نهاوند –ا سكندرية 

 هـ22 همذان – الري –سرابلس الغرب  –أذربي ان 

 هـ 23 اص هان –مكران  –س ستان  –كرمان 
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